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RYBÁŘSKÝ     

Ý 

Místní organizace ČRS 

Třeboň 

 Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři! 
 
 

Je mi potěšením pozdravit Vás na prahu nové 
rybářské sezóny, do které vstupujeme s optimismem 
a s nadějí, že bude přinejmenším tak dobrá, jako ta 
loňská. 

Pokud se ohlédnu za sezónou minulou, musím 
konstatovat, že patří z hlediska úspěšnosti naší 
společné práce mezi sezóny nejlepší. V roce 2016 se 
nám podařilo odchovat krásnou násadu pro naše 
revíry, na našich chovných rybnících ani ve 
sportovních revírech nedošlo k žádným významným 
úhynům ryb, úkoly spojené s péčí o chovné rybníky 
se nám dařilo průběžně plnit, podzimní výlovy i přes 
jejich náročnost proběhly bez problémů a v přátelské 
atmosféře, uskutečnili jsme plánované rybářské 
závody pro dospělé a pro děti na Zadních Koutech, 
dětské závody v rámci letních rybářských slavností 
společně s Rybářstvím Třeboň a ve spolupráci 
s Pstruhařstvím ČRS Kaplice a Městským úřadem 
Kaplice jsme připravili v Kaplici rybářské závody pro 
děti s kombinovaným postižením z Jedličkova ústavu. 

Sportovní rybolov na rybnících Stupský a Zadní 
Kouty se dále rozvíjel a nedocházelo zde k žádným 
závažným konfliktům a problémům. Tyto rybníky 
jsou hojně navštěvovány jak členy Českého 
rybářského svazu, tak i návštěvníky města Třeboň a 
místních lázní. Odezva na možnost rybolovu v této 
lokalitě a zarybnění obou rybníků je velice kladná a 
rybníky se staly oblíbenou destinací rybářské 
veřejnosti. Loňské posunutí termínu zahájení lovu na 
Zadních Koutech na 1. dubna se ukázalo jako 
rozumné a jistě přispělo i k lepšímu využití tohoto 
sportovního rybníku.   

V průběhu loňského roku jsme byli požádáni 
vedením Rybářství a.s., abychom od 1. ledna 2017 
ukončili sportovní rybolov na Zlaté stoce. Toto 
nečekané rozhodnutí nás mrzí vzhledem k tomu, že 
Zlatá stoka byla třeboňskými rybáři využívána 
k rybolovu od roku 1924 a možnost zde rybařit vítali 
zejména děti a důchodci a rybolov na Zlaté Stoce 
 

 

Slovo úvodem 

Určeno pouze pro vnitřní potřeby organizace MO ČRS Třeboň. 

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Třeboň, Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472 

tel.: +420 602 465 071, +420 603 900 046, e-mail: vybor@crstrebon.cz, http://www.crstrebon.cz 

 

Informační systém Lipan 
(www.islipan.cz) 

Již několik let má každý člen naší MO, který má e-
mailovou adresu, možnost přímého přístupu do 
informačního systému Lipan prostřednictvím 
internetu. V současnosti se dostane na svou kartu, 
aby mohl kontrolovat údaje, které o něm 
evidujeme (osobní údaje, evidence brigád, vydané 
povolenky a pod.). V průběhu letošního roku bude 
systém rozšířen o krajské revíry a jejich zarybnění. 
Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte 
našeho místopředsedu ing. Korandu (tel. 
602465071,  e-mail: koranda@crstrebon.cz) 

 

BRIGÁDY v roce 2017 
Všechny odpracované brigády v daném roce budou 
zaznamenávány do informačního systému Lipan. 
Pokud při výdeji povolenky nebude mít člen 
zaznamenanou odpracovanou brigádu, bude 
povinen ji zaplatit, případně doplatit rozdíl mezi 
povinností a skutečně odpracovanými hodinami. 
Každý člen, který chce brigádu odpracovat, se musí 
nahlásit nejdéle při úhradě za členství na příslušný 
rok (dle stanov ČRS nejpozději do 30. dubna), a to 
u výdejce povolenek ing. Jílka. Pokud tak neučiní, 
bude se mít za to, že brigádu odpracovat nechce a 
v plánu brigád s ním nebude počítáno. To tedy 
znamená, že dodatečné přihlášení se k odpracování 
brigády je možné pouze tehdy, že MO bude mít 
nedostatek včas přihlášených brigádníků. 
Brigádnická povinnost je pro rok 2017 stanovená 
na 8 hodin. Žádáme proto všechny členy, aby se 
včas přihlásili na jednotlivé práce. 
 
Brigádní referenti: 
Pavel Wiesner – tel.: 723 571 391 
Pavel Šlezinger – tel.: 728 601 601 
Miloslav Jeřábek – tel.: 606 190 29 
Josef Hrubý – tel.: 607 539 495 

 

 

 

VÝDEJ „Pověření k lovu ryb na 

udici“ NA RYBNÍK Zadní Kouty 
Sezónní (roční) „Pověření k lovu ryb na udici“ vydává 
výhradně:  
 MO ČRS Třeboň, v naší klubovně každé úterý od 

17:00 do 19:00 hod. nebo mimo stanovenou 
dobu po telefonické dohodě s Ing. Jílkem  
(tel.: 603 900 046) 
 

Krátkodobé „Pověření k lovu ryb na udici“ vydává: 
 MO ČRS Třeboň, v naší klubovně každé úterý od 

17:00 do 19:00 hod. nebo mimo stanovenou 
dobu po telefonické dohodě s Ing. Jílkem  
(tel.: 603 900 046) nebo Ing. Korandou (tel.: 
602 465 071) 

 IKS Třeboň, Masarykovo nám. 103, Třeboň 
 Prodejna ryb. potřeb U Vonků, Třebízského 837, 

Třeboň 
 Restaurace Pergola U sv.Víta Na Kopečku, 

Třeboň v době provozu 

KONTAKTY na MO ČRS Třeboň 
Petr Werner předseda 606 751 552 werner@crstrebon.cz 

Karel Koranda místopředseda 602 465 071 koranda@crstrebon.cz 

Petr Jílek hospodář 603 900 046 jilek@crstrebon.cz 

Pavel Wiesner evidence brigád 723 571 391 wiesner@crstrebon.cz 

Josef Hrubý brigády 607 539 495  

Pavel Šlezinger brigády 728 601 601  

Miloslav Jeřábek brigády 606 190 296  

 

VÝDEJ POVOLENEK na revíry ČRS 
Povolenky pro členy naší MO ČRS se vydávají v naší 
klubovně každé úterý od 17:00 do 19:00 hod. nebo 
mimo stanovenou dobu po telefonické dohodě  
s Ing. Jílkem (tel.: 603 900 046).  

Povolenky pro ostatní členy ČRS a MRS se vydávají 
denně kromě neděle v prodejně rybářských potřeb 
„U Vonků“ (Třebízského 837, Třeboň), tel.: 775 232 
679 

 

patřil zcela jistě k místnímu folklóru a byl téměř 
stoletou tradicí. Doba se bohužel mění a o dění 
v Třeboni už mnohdy Třeboňáci nerozhodují. 

Koncem roku 2016 nám vyšlo Město Třeboň 
vstříc a prodloužilo nám nájemní smlouvu na rybníky 
v lokalitě Na Kopečku, kde hospodaříme, za což 
musíme vedení města poděkovat.  

 Vážení sportovní přátele, rád bych Vám všem 
touto cestou poděkoval za práci a přízeň pro naši 
společnou organizaci sportovních rybářů.  Přeji Vám 
v letošním rybářském roce 2017 hodně krásných 
zážitků u vody, štěstí, zdraví a osobní pohodu.  
 
      Petru zdar ! 
                                           Mgr. Petr Werner 
                                                předseda MO 

 
Webové stránky naší MO 

 
Hledáme nového administrátora! 

 
Již mnoho let naše MO zveřejňuje informace o 

dění v naší organizaci na webových stránkách 
www.crstrebon.cz Správa našeho webu vyžaduje 
poměrně značné úsilí, a protože stávající správce 
stránek z naší organizace odešel, hledáme nového 
administrátora našeho webu. 

Žádáme případné zájemce o tuto činnost, aby 
se přihlásili u našeho místopředsedy ing. Korandy 
na tel. 602465071. 

 

Rybářské závody v roce 2017 
 

 Rybník Zadní Kouty – červen, září 
 Rybník v Branné – přelom května a června 
 Rybník Hrádeček – průběžně pro ryb. kroužek. 

Termíny budou upřesněny na našem webu. 

http://www.crstrebon.cz/


 

 

 

 

 

 

 

Konec rybolovu na Zlaté stoce ! 

Od 1.1.2017 není našim členům umožněn sportovní 

rybolov na Zlaté stoce. Toto rozhodnutí jsme 

obdrželi písemně od Rybářství Třeboň a.s. dne 

16.8.2016 v následujícím znění: "Rybářství Třeboň 

a.s. oznamuje ČRS MO Třeboň, že z provozních 

důvodů od 1.1.2017 nebude umožněn sportovní 

rybolov na Zlaté stoce." Na Zlaté stoce třeboňští 

sportovní rybáři chytali od dubna 1924. Po téměř 

93 letech tedy končí tradice, která k Třeboni 

neodmyslitelně patřila, neboť stejně jako k Třeboni 

patří produkční rybářství, tak k ní dnes patří i 

sportovní rybolov, reprezentovaný téměř 600 členy 

místního rybářského spolku.  
 

Územní konference JčÚS ČRS 
Dne 14. června 2016 se konala v Českých 
Budějovicích další územní konference JčÚS. 
Konference schválila kalkulaci cen a ceník 
mimopstruhových a pstruhových povolenek JčÚS pro 
rok 2017. Cena povolenek zůstane stejná jako v roce 
2016. Dále konference schválila drobné změny 
bližších podmínek výkonu rybářského práva, návrh 
na ukončení rybolovu po ponechání si dvou kusů 
ušlechtilých ryb neprošel. 
Kromě jiného uložila místním organizacím věnovat 
při výběru úlovkových lístků zvýšenou pozornost 
vyplněným sumářům, jakož i jejich kontrole 
v souladu s finančním oceněním této činnosti ve 
Statutu SHR, zabezpečit trvalé značení začátku a 
konce svěřených sportovních revírů předepsanými 
tabulemi a projednat na členských schůzích návrhy 
na změny bližších podmínek výkonu rybářského 
práva předložených výborem JčÚS. 
 

Ceny a druhy povolenek ČRS 
Pro rok 2017 nedošlo ke změně v počtu druhů a 
cenách povolenek. Podrobný ceník najdete na 
internetu na www.rybsvaz.cz   
Zde uvádíme ceny územních členských povolenek: 

Jihočeský územní svaz územní 

 MP P 

roční - dospělí 1400,- 1500,- 

roční - mládež 16-18 let 750,- 850,- 

roční - děti a ZTP/P 400,- 400,- 

17-ti denní dospělí 700,- 800,- 

17-ti denní mládež 700,- 800,- 

10-ti denní dospělí, mládež 500,- 600,- 

10-ti denní děti 100,- 100,- 

3 denní dospělí, mládež 300,- 400,- 

3 denní mládež 300,- 400,- 

 

Omezení počtu ponechaných 
dravců ! 

 Jihočeský územní svaz předložil členské 
základně k diskusi a projednání na VČS návrh 
hospodáře M. Hladíka na omezení počtu 
ponechaných kusů vybraných druhů dravých ryb 
(štika, candát, sumec) na jednu roční územní nebo 
CS povolenku na 20 ks za rok. Cílem návrhu je 
ochránit dravé druhy ryb v rybářských revírech, 
podpořit přirozenou reprodukci a dále zamezit 
odlovu dravých ryb za účelem jejich prodeje. 
Dle zkušeností z roku 2016 z ÚN Lipno dochází k 
tomu, že někteří rybáři se specializují na odlov 
zejména candátů a také dalších druhů dravých ryb, 
které pak nevyužijí sami a prodávají je. Podobně 
tomu může být i na jiných revírech. Odnesené ryby 
by měl rybář především zužitkovat pro potřebu 
svojí a své rodiny, sportovní rybolov v rámci ČRS by 
měl být koníček, ne způsob obživy nebo přivýdělku 
na úkor ostatních členů. Malá skupina rybářů tak 
dokáže jednak ohrozit populaci ryb jako takovou, a 
současně zhoršit podmínky pro sportovní rybolov 
většině rybářů tím, že ryby vychytají sami. Doplnění 
stavu populace o chybějící kusy pomocí vysazování 
plůdku je velmi složité vzhledem k vysoké 
úmrtnosti násad a tak je nutné zejména podpořit 
přirozený výtěr, tedy ochránit dostatečnou část 
generačních ryb. Vysazování dravých ryb ve větší 
kusové velikosti je velmi nákladné a finančně 
neefektivní. 

O zavedení tohoto opatření definitivně 
rozhodne naše územní konference, která se letos 
koná v červnu. Toto opatření by pak platilo od roku 
2018. 

V roce 2016 byl na Lipně pod vedením 
profesora Kubečky z Jihočeské univerzity proveden 
rozsáhlý průzkum rybí populace. Po zpracování 
vyhodnocení výsledků bude zveřejněna zpráva o 
skutečném stavu populace dravých i ostatních ryb a 
následně bude provedeno vyhodnocení 
dosavadních opatření a následně přijata případná 
další opatření za účelem ochrany dravců, resp. 
candátů na Lipně. 

Pokud se týká obecného omezení počtu 
ponechaných úlovků, začíná být i v ostatních 
územních svazech projednáváno plošné omezení 
množství ponechaných úlovků. Některé územní 
svazy již podobná omezení jako náš územní svaz již 
mají. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že zhruba 
10% rybářů odnese od vody téměř 50% ulovených 
ryb. tato situace je dlouhodobě neudržitelná a lze 
předpokládat, že v blízké době dojde k určité 
redukci tohoto stavu. 
 

 

Rybník Zadní Kouty 
 

V letošním roce 2017 je opět možné provozovat 
sportovní rybolov na rybníku Zadní Kouty. Na tomto 
rybníku mohou rybařit všichni občané (i pokud 
nejsou členy ČRS), kteří nemusí mít rybářský lístek. 
Musí mít pouze zakoupeno „Pověření k lovu ryb na 
udici“ na tento rybník a dodržovat Místní rybářský 
řád. Toto pověření se vydává v Třeboni v klubovně 
MO na adrese Táboritská 1100, dále v prodejně 
Chovatelských a rybářských potřeb „U Vonků“ – A. 
Šimkovská, Třebízského 837, Třeboň a dále 
v restauraci Pergola U sv.Víta přímo na břehu 
rybníka. 
 
Ceník Pověření k lovu ryb na rybník Zadní Kouty 

dospělý rybář (i nečlen ČRS) 

denní třídenní týdenní sezónní* 

300 Kč 500 Kč 700 Kč 3000 Kč 

člen MO ČRS Třeboň 

denní třídenní týdenní sezónní* 

300 Kč 500 Kč 700 Kč 2000 Kč 

dítě 10-15 let, držitel průkazu ZTP 

denní třídenní týdenní sezónní* 

200 Kč 300 Kč 500 Kč 1200 Kč 

*Počet docházek na jednu sezónní povolenku je 
omezen na 20 docházek za sezónu. 

 

Důležitá ustanovení bližších 
podmínek výkonu rybářského 

práva 
 

Pro letošní rok platí tato důležitá ustanovení bližších 
podmínek výkonu rybářského práva: 
Okoun říční – nově stanovena minimální míra 15 cm. 
Doba hájení je od 1.1. do 15.6. 
Kapr obecný – celorepublikově zvýšena lovná míra 
na 40 cm 
Omezení počtu ponechaných ryb na jednu územní 
roční mimopstruhovou povolenku je držitel 
oprávněn si ponechat maximálně 50 kusů kapra, 
štiky, candáta, bolena a sumce nebo jejich 
kombinace. V případě, že držitel povolenky vyčerpá 
tento limit, je oprávněn si zakoupit další povolenku.  
Soupis revírů 
Soupis revírů JčÚS s bližšími podmínkami výkonu 
rybářského práva je z důvodu finančních úspor vydán 
na dva roky (2016 a 2017). V mezidobí jsou vydávány 
doplňky na samostatných papírech. Upozorňujeme 
proto rybáře, aby si soupis revírů ponechali i pro 
letošní rok 2017, to platí zejména pro ty rybáře, kteří 
nemají doposud zakoupenou povolenku. V případě, 
že popis ztratí, mohou si nový dokoupit!  
 

 

Rybolov na revíru Lužnice 10C – rybník Stupský 
Na tomto revíru je rybolov povolen celoročně od 
7:00 hod. 
Hájení kapra na revíru Lužnice 10B 
Na tomto revíru je kapr hájen v 43. a 44. týdnu! 
Změna povinnosti platit členství 
Od loňského roku je povinost nutné zakoupit si 
členskou známku nejpozději do konce dubna. Tato 
změna vyplývá ze změny stanov schválené na sněmu 
22.11.2014. To znamená, že dosavadní termín 
povinnosti zaplatit si členství do konce února se 
prodloužil o dva měsíce – do konce dubna. 
Změna bližších podmínek na revíru 423057 Malše 
6P – nádrž Květoňov 
Na tomto revíru došlo k několika významným 
změnám v pravidlech rybolovu, na revíru platí jak 
pstruhové tak i mimopstruhové povolenky. Důrazně 
doporučujeme  všem rybářům, kteří zde hodlají lovit, 
se pečlivě seznámit s novými pravidly na tomto 
revíru! 

 

Pořádek a parkování na rybníku 
Stupský – revír Lužnice 10C 

Důrazně upozorňujeme všechny rybáře, kteří loví na 
revíru Lužnice 10C (421099) – rybník Stupský, aby 
udržovali okolo rybníka a na svém místě vzorný 
pořádek. Současně všechny upozorňujeme, že 
automobily je možné parkovat VÝHRADNĚ na 
odstavné ploše před rybníkem Paďourek (ohrazeno 
dřevěným zábradlím) a na odstavné ploše u 
restaurace Pergola U Sv. Víta (ohrazeno dřevěnými 
sloupy s řetízkem). Důrazně se zakazuje parkovat na 
cestách vedoucích do lesa, na přilehlých loukách a 
na hrázi rybníka Stupský. Při nedodržení těchto 
pravidel se lovící vystavuje nebezpečí zadržení 
povolenky rybářskou stráží.  
 

RYBÁŘSKÁ STRÁŽ 
Upozorňujeme, že rybářská stráž se jako v minulých 
letech i v roce 2017 důrazně zaměří zejména na 
dodržování pořádku na revíru Lužnice 10B (pískovny 
Cep a Tušť). Nezapomeňte, že v okolí revíru a na 
revíru je ZÁKONEM ZAKÁZÁNO : 
- vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a 
obytnými přívěsy do lesa a mimo silnice a místní 
komunikace,  
- odhazovat odpadky a zneškodňovat odpady,  
- poškozovat a ničit dřeviny a pobřežní porosty,  
- tábořit, stanovat, stavět přístřešky a stany s 
podlážkou i bez podlážky,  
- rozdělávat a udržovat otevřené ohně,  
- rušit klid a ticho,  
- provozovat vodní sporty a používat jakákoliv 
plavidla. 

 


